
Protokół Nr 33 /2008

Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady 

Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 15 grudnia   2008 roku.

Posiedzeniu  komisji  przewodniczyła   radna  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek 
przewodnicząca komisji. 
Udział wzięli  radni i goście zaproszeni wg. załączonej listy obecności.
Przewodnicząca  powitała  wszystkich  zebranych  na  posiedzeniu  i  przedstawiła 
proponowany projekt porządku posiedzenia komisji ,  został przyjęty jednogłośnie  jak 
niżej:

1. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2009.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski .
3.Analiza stawek za wywóz odpadów komunalnych proponowanych przez Spółkę BZK 
na    rok 2009 . 
4. Analiza realizacji wniosków komisji podjętych w roku 2008.

Ad.1. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2009

Przewodnicząca komisji  przedstawiła członkom komisji propozycje planu pracy na rok 
2009(stanowi załącznik do protokołu komisji).

Po dokonanej analizie komisja wyraziła jednogłośnie opinię:
Komisja  pozytywnie  ,jednogłośnie  zaopiniowała   plan  pracy  komisji  na  rok  2009.

Ad.2. W sprawach bieżących
Komisja  zapoznała się z przybliżoną wielkością kosztów  dot. wypożyczenia  lodowiska.
Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek przedstawiła ustalenia z posiedzenia 
komisji Gospodarki Finansowej w tym temacie.

Komisja uznała że propozycja jest godna rozważenia ,pomysł dobry  i  wyraziła  opinię 
jak niżej:
Komisja  Gospodarki  Komunalnej  przychyla  się  do  wniosku  Komisji  Gospodarki 
Finansowej  z dnia 12 grudnia 2008 roku, aby w dziale 750 Administracja publiczna 
rozdział  75075  Promocja  jednostek  samorządu  terytorialnego  ,  kwotę  12.000  zł 
zaplanowaną jako wydatek majątkowy na „Rozwój usług i zwiększenia sieci Brzeskie 
HOTSPOTY” przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z wypożyczeniem sztucznego 
lodowiska-głosowano jednogłośnie  

Inspektor  Antoni  Sumara   objaśnił  projekt  uchwały  w  sprawie  odstąpienia  od 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu 
górniczego  „Szczepanów  2”  w  Gminie  Brzesko  na  obszarze  części  wsi:  Szczepanów 
Wokowice ,Sterkowiec.(projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu komisji).

Opinia komisji:
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  odstąpienia  od 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu 



górniczego  „Szczepanów  2”  w  Gminie  Brzesko  na  obszarze  części  wsi:  Szczepanów 
Wokowice ,Sterkowiec. Głosowano  5 za, 1 wstrzymujący 

Ad.3. Analiza stawek za wywóz odpadów komunalnych proponowanych przez Spółkę 
BZK na    rok 2009 . 

Prezes Spółki BZK Janusz Filip przedstawił komisji prezentację multimedialną  -Strategia 
cen i segregacji za wywóz odpadów komunalnych  na rok 2009 .

W dyskusji członkowie komisji stwierdzili:

Katarzyna  Pacewicz-Pyrek  uważa   ,że  jakość  prezentacji  przygotowanej  przez  pana 
prezesa znacznie się polepszyła .Radna uważa ,że środki uzyskane ze sprzedaży działki 
przy ulicy Solskiego bezwzględnie należy dobrze zainwestować.

Prezes Janusz Filip  zgodził się z Panią Przewodniczącą  komisji ,  uzyskane środki ze 
sprzedaży  przedmiotowej  działki   muszą  na  siebie  zarabiać  ,  nawet  wtedy  gdy  nie 
zostaną wykorzystane .Następnie prezes przybliżył jak postępują prace przygotowawcze 
związane ze sprzedażą działki i kto złożył ofertę udziału w przetargu i zakupu.

Radna Jadwiga Kramer  poprosiła o podanie    jaki   udział w cenie  śmieci  ma cena 
składowania  ich  na  wysypisku   i  w  jaki  sposób  wpłynęło  to  na  wielkość  ceny  tych 
śmieci?

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała czy  tych stawek śmieciowych  nie można 
jeszcze trochę obniżyć?

Prezes  Janusz  Filip  odpowiedział  na  zapytania  radnych  ,  przedstawił  ponadto  jakie 
Spółka planuje wprowadzić bonusy dla  klientów ,którzy opłacą fakturę za śmieci za cały 
rok z góry.

Radna  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek   uważa  ,że  należy  czynić  starania,  organizować 
spotkania  ,prezentacje  i  pogadanki  w  szkołach  aby  zachęcić  dzieci  do  segregacji 
odpadów komunalnych  dając im np. w prezencie i na zachętę worek do segregacji .Taki 
worek dziecko przyniesie   do domu a tym samym uświadomi  rodzinie że jest on bardzo 
potrzebny .Dzięki tej akcji  skorzystają nasze lasy które są notorycznie zaśmiecane.  
Radna zapytała czy jest możliwość aby BZK rozeznała możliwości  zakupu i dystrybucji 
wśród mieszkańców  małych przydomowych zgniatarek do  odpadów plastikowych.

Prezes Spółki BZK Janusz Filip  stwierdził ,że w ramach  promocji systemu segregacji 
rozważana  jest  możliwość   zakupu  dodatkowych  stojaków  na  worki  do  segregacji 
odpadów ,gdyż jest tym   duże zainteresowanie , rozmawiał już na ten temat z panem 
kierownikiem Pielą ,który zapewnił że znajdzie na ten zakup jakieś środki w budżecie.

Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie:

1. Komisja wysłuchała prezentacji Strategii cen i segregacji odpadów komunalnych 
na  rok  2009  przedstawionej  przez  Pana  Prezesa  Spółki  BZK   i  przyjęła  do 
wiadomości. 
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2. Komisja wnioskuje  aby dla tych  mieszkańców którzy zapłacą faktury za śmieci 
z góry za pół roku ,w ramach bonifikaty otrzymali 3 worki do segregacji odpadów 
gratis. Głosowano jednogłośnie 

3. Komisja  wnioskuje  aby w ramach akcji propagującej  edukację ekologiczną i 
segregację odpadów komunalnych np.  w placówkach oświatowych  ,rozdawać 
worki do segregacji odpadów. Głosowano jednogłośnie 

Ad.4.  Analiza realizacji wniosków komisji podjętych w roku 2008.

Analizę wniosków  przeprowadził z udziałem członków komisji Sekretarz Stanisław 
Sułek – zestawienie  realizacji wniosków komisji za I półrocze 2008 roku  stanowi 
załącznik do protokołu. 

Radna Jadwiga Kramer  w imieniu przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej 
zgłosiła wniosek o przygotowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  projektu 
uchwały  w sprawie  zryczałtowanych diet dla radnych , która nie była modyfikowana od 
przeszło 5 lat. Ta modyfikacja  polegająca również na niewielkiej podwyżce  ,winna 
mieścić się w ramach kwoty zaplanowanej w budżecie na 2009 rok uwzględniając 
przeciętne oszczędności  wynikające z nieobecności radnych na posiedzeniach oraz 
wpisany mechanizm corocznej indeksacji stosownie do wskaźnika inflacji lub innej 
kwoty   bazowej. 

Radna Katarzyna  Pacewicz-Pyrek  poparła wniosek  radnej Kramer  , jest za tym aby 
diety  były podnoszone  co roku o poziom inflacji  i jest za podjęciem takiego wniosku, 
bo od 5 lat diety radnych nie były podnoszone.
 
Radni Józef Chruściel i  Tadeusz Ciurej  poparli  zgłoszony wniosek.

Radny Tadeusz Pasierb  jest przeciwny  podejmowaniu wniosku o podwyżkę diet w tej 
chwili. Podnieśliśmy podatki , śmieci , będzie od nowego roku podwyżka wody i ścieków 
i  innych  nośników  energii  ,  taka  podwyżka  diet  może  zostać  źle  odebrana  przez 
społeczeństwo.

Radny  Marek  Adamczyk   poinformował  iż  wstrzyma  się  od  głosu  w  tym  temacie 
powodem tego jest fakt iż w czasie zbierania podpisów wśród mieszkańców  obiecał ,że 
będzie robił wszystko aby mieszkańcom żyło się lepiej. Podwyższyliśmy podatki i inne 
zobowiązania , rozumie że jest taka potrzeba , ale aby być w porządku w stosunku do 
swoich wyborców wstrzyma się od głosu .

Wniosek komisji :
Komisja wnioskuje  o przygotowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  projektu 
uchwały  w sprawie  zryczałtowanych diet dla radnych , która nie była modyfikowana od 
przeszło 5 lat. Ta modyfikacja  polegająca również na niewielkiej podwyżce  ,winna 
mieścić się w ramach kwoty zaplanowanej w budżecie na 2009 rok uwzględniając 
przeciętne oszczędności  wynikające z nieobecności radnych na posiedzeniach oraz 
wpisany mechanizm corocznej indeksacji stosownie do wskaźnika inflacji lub innej 
kwoty bazowej. 
Głosowano 4 za, 2 wstrzymujące 
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Obrady  trwały od godziny 10.00-12.30

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w 

Brzesku 

 mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 

4


